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 ןימב ,ותבהאו דיחיה ,ופוגו דיחיה ףא תאכ
 /ןשי רמז") תוומו ם)רא יש תיאמק תודחא
: (13 ׳ע

 / תועבגה יע קומעה היייב םירשבי חבזה
 ,יריש n .תושורפ הידי / ,תמשונ ךרדה
 הרוהב ךביבס יוחנו / ךיריש תא יריש
 *יפי תא תורודמב ,דיעי ונפוגו / תרכשמ
 תא ופטשי תומויחה יצורעו / םייתית וניד
 ונבש // —תועסמי תאצוי תויגתה ,םירהה
 / ,ךתפמי ביבס תועסמה רחא / ךתיב יא
 יע תבכוש / ךתייווג תא הייג ןופצ בסוכ
.קמעה רובט

לחר יריש
 סותאפ יש ,באכ ישו םות יש תררושמ—יחר
 —תמסוכו תיריזנ תובצע ישו קפואמ־שגור
יש תא םות־דע םיפפוח הייחש תומד התיה
 ־ה״ש ,רתוי תצק תינרדומ ןושיב ,וא ׳התר
 .היש "ימצעה־יוטיבה" תא ףפוח היש 'יומיד
 ץראב ןה ,ונרוד*ינב םינטייפ היא*יאש רבד
 ץמאמב וגישהי םירתוח ,הי הצוחמ ןה תאזה
 יטיחהו ינתוואר ףא תופוכת ,דימתמו עדומ
 ־תמ ,ינושאר ןותנ תניחבב הי היה ,המיא־דע
 יע ךכ רמוי רתומ םא—לוכיבכ םיימש־תנ
ארט ,לכה תויככ ירחא ,התיהש "הריירק"
.ךכ*יכ העוטק ,ךכ-יכ החיחצ ,ךכ־יכ תיג
 היסור ןופצבש בוטאראסב 1890־ב הדיונ יחר
 החפשמב ,הניארקואבש הבאטיומב הידגו

 הייעש ,הצרא ייחב הרועמ ,הייכשמז הדימא
 ־מאו םייכרמאו םינברו םירפוסו םיאפור ונמנ
 ,ראות־תפיו הרימת .םיינויצ םינקסעו םינ
 ליגב העיגמ איה ,רעש־תבוהזו םייניע־תיוחכ

 .תינאמותועה יארשי־ץראי ,התוחא םע ,19
וחר הבשומב הייחת ןבשומ תועבוק םיתשה
 הרהמ־דע תויהי ךפוה םיתשה יש ןרדחו ,תוב
וחר יריעצ יש הרבחהו תוברתה ייח זכרמ"
 ירוא ,םוביאה ךרוע איבמש םירבדכ ,"תוב
 רובעכ .ויש תיתיצמתה היפרגויבב ,ןייטשיימ
ניכ רצחו הר׳גסו הפיח תואב םייתנשו הגש
 ןויצ־ןבו ןוסינצכ ירבו ןודרוג .ד .א םשו ,תר

 ־תכמו יחר יריש :(ךרוע) ןייטשייס ירוא •
04 2 ן 1969 ,"תרנכ" תאצוה !הדי־בתכב היב
.׳םע

 ,"רדעה ירוחאמו" .םיזוואה רדעו ,ילארשי
נה אוה ,בושבור ןמלז יש סיופמה ורופיסכ
 ..תימש תרוחצ ,הרומית העור" ,ר״זש איש
מת ץע ףנע הדיב .תרניככ הפיו הלייאכ הלק
 רהש םע האיצומ איה תננור תירבעבו ...םיר
 יא תרניכ תווח רצחמ םיזוואה רדע תא
."הערמה
 :רומאי ותודע םתוחו תודעה־יעב ףיסומו
 אי׳ רשא הדגא המקרנ ביב םא איפ המ"
 ימי תואבצ אי ףאו ׳םימיה תואבצ הי ולכי

"ז תוומה
 היסור־תב ,תררושמה־הצולחה תדגא ,הדגאה
ודק תידרפס תירבעב" תננורתמה תיטנמורה
 ־םחשה הקוודה ,"התמות םצעב הרומשו המ
 הסנכש רישה-רופיצ ,הייחב הקמנה ,תינ

רכב" :1925) תע־םרטב תרבשנו הטומש
 רוע .דאמ הזרו תטמוקמ השא הבשי הרכ
 חרואב היח איהו ("חוחש הוגו ההכ הינפ
 תא ,תפגוסמ תוגע יש םינש ךשמ ,יביסנטניא
 תביבס טעמ-טעמ םקרתמה "שי״ה לש וייח
וסיימ התוא לואגל תוומ אובב רשאו ,"דגנמ"
 ־תיבב תוחונמל תאבומ איה תודידבו םיר
 ,קפס ילב ,התיה וז הדגא—תרניכ לש תורבקה
 ־גאו םידיסח לש םלש רודל יגולוכיספ ךרוצ
או לחר יש העקרי בורק םעקרש השעמ־יש
 תובא" יש יצוביקה ראותב םימיל ועדונ רש
 יע וקפרתה םהי .ונצראב "הדובעה־תעונת
 םהו ,התתימב רמוחו־יק ,הייחב תאזה הדגאה
 השענ םתוכזב .השירשהל םתלכי לככ ושע םג
 תוטשפ לש תיצמת ןיעכ "לחר" םשה םצע
 ־אב־הרישל ףדרנ־םש—התרישו תיגלאו הנבל
 תוימוה תושפנ יש םיפוצר תורודל איה־רש
 הלכי אל ,וקוידל ,הז ךרוצ .רעונ־ינב לש
 אל ףא .באר רתסאכ תררושמ ,ןבומכ ,אלמל
 .ןייטשנרב הינפ וא ,(רימע) דלפרקניפ הדנא
 ־יפארג יוטיב ןתונ ונינפלש ימובלאה ךרכה
 הריציו־םייח־תדגאל ,םעט־בומ ,םלוה ידועת
 ־הגרעו םות־תנומא יש ,הצוצר תוישנ יש וז
 תשרפנה הבוטה היגלאטסונה תרדא .האב־אל
 *חו םיעברא ינפלמש לארשי־ץרא לע ונימיב
 לע הז ךרכ בבחי עייסת ךא יאדו הנש םישמ
 םהש ןיבו "זא״ה ינב םהש ןיב—וב םיקיזחמה
.היהי רשא לככ שגדומו הטוב ,"וישכע״ה ינב

.מ .כ
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